


I en paneldiskussion om de små företagens kapital-
försörjning inledde Hans Lööf, professor KTH, Små-
företagsdagarnas första pass med en presentation 
titulerad ”Kreativ destruktion eller destruktion av 
kreativitet”. 

Den, inom entreprenörskapsforskningen, inflytelserike forska-
ren Joseph Schumpeter konstaterade att ekonomin rör sig i 
cykler och att nedgångar i ekonomin är bra i det att de fung-
erar som reningsbad och öppnar för nya idéer och innovatio-
ner. Men, som Hans Lööf konstaterade, kräver innovationer 
finansiering, vilket är svårare att hitta i ekonomiska kristider.
 – Innovationer är viktiga. De bestämmer tillväxten på lång 
sikt, konstaterade Hans Lööf.
 Tillgång på eget kapital är avgörande för ett företags för-
måga att upprätthålla sin innovationskraft, menade Hans Lööf. 
Ett i forskarvärlden populärt mått på ett lands innovationsför-
måga är antalet registrerade patent och enligt Hans Lööf visar 
studier att brist på kapital leder till nedgång i antalet patent.
 – Bristen på tillgång till kapital leder till destruktion av 
kreativitet snarare än kreativ destruktion.
 Vad gäller de finansiella aspekterna ligger Sverige bra till 
internationellt. Enligt The Global Competitiveness Report 2010–
2011 från World Economic Forum är vi är sjua på listan över hur 
lätt det är att få riskkapital och på plats elva gällande hur lätt det 
är att få banklån. Vad gäller juridiska aspekter är vi i världstopp.
 Vilka slutsatser drog Lööf av sin analys? Att alla åtgärder 
som främjar sparande på riskmarknaden och utbudet av risk-
kapital bör vara centrala.  
 –Skattelättnader är andrahandsfrågor enligt en bred 
forskningslitteratur, avslutade Hans Lööf.
 Ingela Hemming, företagarekonom SEB, höll med om att 

kapitaltillgången är det mest kritiska för företagen, framförallt 
i fasen innan riskkapital ens är aktuellt.
– Många använder sig av eget kapital när de ska växa men den 
största externa finansiären är fortfarande bankerna.
 Dan Hjalmarsson, GD Tillväxtanalys, har tillsammans med 
Tillväxtverket påbörjat en studie av insatser som gjorts inom 
kapitalförsörjningsområdet.
 – Vi följer dessa satsningar under fyra år för att ta reda på 
hur de egentligen fungerar. Det är en typ av forskning som inte 
gjorts tidigare.
 Rune Andersson, Mellby Gård AB, var inte överens om att 
skatter är en andrahandsfråga.
 – Vi har en av världens högsta kapitalskatter och ett eget 
kapital, som till skillnad från lånat, är dubbelbeskattat. Jag 
tycker att det är en förstahandsfråga.
 – Det avgörande är att jobba med generella insatser. Trots 
allt är det ingen som vet vilken bransch eller sektor som kom-
mer att växa, sa Rune Andersson.
Han menade att statligt riskkapital aldrig är motiverat. När det 
gäller kommersialisering av produkter ska privat kapital an-
vändas utan inblandning av offentliga medel.
 – Vi ska inte ha världens högsta skattetryck och sedan 
kompensera med offentliga finansiärer som Almi.
Anna Hallberg, vice VD Almi, höll inte med. 
 – Det finns ett behov av smörjmedel i maskineriet. Vi ska 
inte förutse vinnarna men i samverkan med privata aktörer kan 
vi fungera som en mäklare mellan investerare och företagare.
 Dan Hjalmarsson menade att det finns ett utbyte mellan 
privat och offentligt. Politiken måste sätta upp regelverk som 
i sin tur påverkar marknadens funktioner. Det viktiga är att ta 
reda på var insatserna kan göra störst nytta.
 – Vi kommer att få leva med att marknad och politik sam-
verkar, avslutade Dan Hjalmarsson.

Kapitalförsörjning i små och 
medelstora företag
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Hur drar vi i Sverige nytta av den potential ett mång-
kulturellt samhälle innebär? I en nyutkommen bok 
”Garpar, gipskatter och svartskallar – Invandrarna 
som byggde Sverige” visar Anders Johnson att vi 
sedan medeltiden gagnats av kunskap och idéer 
från utlandet. 

Företag som vi till vardags uppfattar som uppbyggda på ge-
nuint svenska idéer har ofta sin grundare i en invandrare. I 
en visuell presentation ägnade Anders Johnson 15 minuter att 
lista svenska företag ursprungligen startade av personer med 
invandrarbakgrund och som haft stor betydelse för Sveriges 
utveckling.
 Det påstås ofta att andra kulturer har en större innebo-
ende entreprenöriell kraft än den svenska och att det skulle 
förklara invandrares framgångar.
 – Det är ett tecken på initiativförmåga och drivkraft att 
flytta till ett annat land. Det utgör i sig ett positivt urval, me-
nade Anders Johnson. 
 – Men de är företagare i första hand och invandrare i andra.
 Pieter Bevelander, forskare vid Malmö högskola, menade 
att man ska vara försiktig med att tillskriva olika etniska grup-
per en högre benägenhet att bli egenföretagare. 
 – Invandrarbakgrund förklarar bara fyra till fem procent av 
variationer i att en individ är företagare, sa Pieter Bevelander.
 Wonna I De Jong kom till Sverige från Polen som nitton-
åring och driver idag ett fastighetsbolag i miljardklassen. Hon 
hade målet klart för sig redan innan hon flyttade och såg Sve-
rige som ett möjligheternas land. 

 – Ska man bli egenföretagare ska man bli det så tidigt som 
möjligt. Jag har varit ambitiös med tidiga drömmar om att 
skapa något fantastiskt, sa Wonna I de Jong. 
 Genom sin medverkan i tv-produktioner är den före detta 
doldisen idag ett välkänt namn i Sverige.
 – Jag vill gärna passa på att vara en god förebild nu när 
uppmärksamheten blivit så stor. 
 Integrationsminister Erik Ullenhag var tveksam till påstå-
endet att invandrare skulle var mer företagsbenägna. Men 
påpekade att siffrorna över företagsstarter för infödda res-
pektive invandrare var jämna till skillnad från sysselsättnings-
statistiken.
 – Den som flyttat över hela världen är sannolikt mer dri-
ven än den som stannat på samma plats hela livet.
 Erik Ullenhag betonade även betydelsen av en framtida 
förmåga att attrahera arbetskraft från utlandet.
 – Den demografiska utvecklingen gör att framtiden kom-
mer att handla om konkurrens om kompetent arbetskraft.
 Här såg Ullenhag att invandrare kan agera brobyggare för 
att skapa nya svenska affärsmöjligheter.
 – Invandrare i Sverige kan i förlängningen vara en öppning 
till nya marknader i nya länder.
 Integrationsministern berättade också att regeringen pla-
nerar att skapa så kallade nystartszoner i utsatta områden där 
företagandet ska stimuleras med hjälp av enklare regler och 
skatter.
 – Det finns många framgångshistorier men de som lyckats 
stannar inte kvar och därför kommer inte det naturliga lyftet 
för dessa områden, sa Erik Ullenhag.

invandrares företagande 
– förr, nu och i framtiden
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Om vi ska klara konkurrensen med t ex Kina och 
Indien måste hela samhället präglas av innovation 
och nytänkande och inte bara begränsas till företa-
gandet. Det var Maud Olofssons budskap när hon 
besökte Småföretagsdagarna. 

Regeringen planerar att lägga en ny innovations- och forsk-
ningsproposition under 2012 och till den ska läggas en ny 
innovationsstrategi. Öppenhet, kritiskt tänkande och ifråga-
sättande har utmärkt Sverige. Det är förmågor vi måste värna 
om, menade Maud Olofsson.
 – Vågar vi inte ifrågasätta kommer vi aldrig att skapa ett 
konkurrenskraftigt innovationssystem, fortsatte hon. 
 Vikten av att lyssna på och ta till vara på ungdomars idéri-
kedom och nyskapande utgör, enligt Maud Olofsson, en viktig 
del i arbetet med att skapa ett nytt innovationssystem. 
 – Vuxenvärlden måste se den kraft som finns i den unga ge-
nerationen. Där finns lösningen på många framtida problem.
 – Vi är duktiga på innovationer men akilleshälen är kom-
mersialiseringsfasen. En tydligare samverkan mellan forskning 
och näringsliv är nödvändig för att underlätta denna.
Maud Olofsson talade även om vikten av att ta tillvara på lo-
kala och regionala resurser och förutsättningar. 
 – Ska vi skapa en fungerande innovationsstrategi måste 
hela landet delta. Vi måste också hitta passande lösningar för 
olika regioner.
 Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum, fram-
höll behovet av ett brett perspektiv på innovation, som sker 
inom många olika områden i samhället.
 – Det räcker inte med kunskapssatsningar. Innovationer 
måste också omvandlas till samhällsnyttiga näringar, sa han.
 Entreprenörskapsforum har i Swedish Economic Forum Re-
port 2010 föreslagit ett innovationspolitiskt ramverk som byg-
ger på tre pelare – kunskapsförstärkande insatser, kunskapsom-
vandlande insatser och behovet av en kunskapskritisk massa.
 – Det är en modell som kan främja ett kreativt närings-

liv och komplettera det finanspolitiska ramverket, sa Pontus 
Braunerhjelm.
 – Det är viktigt att föra en generell politik. Det går inte 
att sålla ut vinnarna i förväg, därför måste det till breda sats-
ningar och tidshorisonten bör sträcka sig betydligt längre än 
en mandatperiod.
 Pontus Braunerhjelm var kritiskt till att allt för många in-
satser mot universitet och högskolor riktas mot lärare och 
personal, att forskare ska lära sig kommersialisera sitt arbete. 
Enligt honom bör studenter snarare vara en viktig del i en inno-
vationssatsning. 
 Entreprenörskapsutbildningar har visat sig ha en begrän-
sad, och ibland till och med negativ, effekt. Man lär sig hur 
besvärligt det är med företagande.
 – Studenter som praktiskt involveras i entreprenöriella ak-
tiviteter visar på ett bättre resultat, sa Pontus Braunerhjelm.
Thord Andersson, enhetschef Regionförbundet Örebro ville 
också ha ett brett perspektiv på innovationsarbete.
 – Är en innovation en innovation innan den nått markna-
den? En innovationspolicy bör även innefatta marknadsföring 
och arbetet innan en produkt når marknaden.
 Maud Olofsson berättade att en utredning pågår kring 
möjligheterna för FoU-avdrag. Pontus Braunerhjelm ville gär-
na se större omtag.
 – Det finns en risk att man skymmer stora nödvändiga re-
former med mindre. De får inte bli en ursäkt för att de stora 
inte blir av, sa Pontus Braunerhjelm.
 Han efterlyste också en översyn av arbetsmarknadslag-
stiftningen.
 – Det måste finnas ett skydd för arbetstagarna, men reg-
lerna har betydelse för innovationsarbetet, det är viktigt att få 
in rätt folk vid rätt tid.
 Maud Olofsson höll med om att turordningsreglerna är ett 
problem för småföretagen och en rimlig reform. 
 – Ska vi klara de framtida jobben behöver vi innovationer. Vi 
måste också ta till vara på det som driver den enskilde. Jobben 
kommer inte att trilla ner från himlen, avslutade Maud Olofsson.

innovationer lyfter sverige
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Den amerikanske professorn Steven Klepper till-
delades det prestigefyllda Global Award for En-
trepreneurship Research 2011.  Steven Klepper är 
professor i nationalekonomi vid Carnegie Mellon 
University, Pittsburgh, USA. 

En glad och ödmjuk pristagare fanns med via videolänk från 
Pittsburgh.
 – Jag vill tacka kommittén och instiftarna av priset. Jag 
känner och beundrar många av de tidigare vinnarna och är 
stolt att vara i deras sällskap, sa Steven Klepper.
 Steven Kleppers forskning visar bland annat hur innova-
tionstakten förändras under en industris livscykel. Han förkla-
rar skillnader i hur företagen satsar på innovation, vad dessa 
satsningar innehåller samt hur framgångsrika de blir. 

 – Steven Klepper har bidragit till att öka förståelsen av en-
treprenörskapets och innovationers betydelse för framväxt av 
nya branscher och förnyelse av existerande”, sa Pontus Brau-
nerhjelm, VD för Entreprenörskapsforum och ordförande i 
priskommittén.
 I sin forskning har Steven Klepper intresserat sig för bran-
schers utveckling över tiden och vilka faktorer som är avgörande 
för näringslivets förnyelse och utveckling. Enligt Steven Klepper 
är entreprenörens bakgrund en avgörande faktor för att lyckas, 
vilket framgår av att ”spin-offs” från redan existerande företag 
ofta är särskilt framgångsrika. Steven Kleppers forskning belyser 
även skillnader mellan små och stora företags ambitioner att 
tänka nytt och kommersialisera sina innovationer. 
 – I USA har avknoppningar spelat en betydande roll för 
framväxten av nya branscher, ett aktuellt exempel är informa-
tions- och kommunikationsbranschen. I Sverige är fenomenet 
inte lika framträdande även om Volvos avknoppning från SKF är 
ett historiskt intressant exempel, sa Pontus Braunerhjelm.   
 Enligt priskommitténs motivering har Steven Kleppers 
forskning även bidragit till att minska glappet mellan traditionell 
nationalekonomisk forskning och entreprenörskapsforskning.

Global Award for Entrepreneurship Research delas ut av Entreprenörskaps-

forum, Institutet för Näringslivsforskning och Tillväxtverket. Priset består av 

100,000 euro och en staty av Carl Milles ,”Guds hand”.

forsKning om branschers uppgång och fall ficK årets 
global award for entrepreneurship research 
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Är man född till entreprenör eller är det något man 
blir? Beroende på ståndpunkt varierar åsikten om 
vilka åtgärder som bör vidtas för att öka och stärka 
företagsamheten. I en paneldebatt diskuterades de 
faktorer som avgör ett framgångsrikt företagande.

Karl Wennberg, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm 
och Ratio, har i en undersökning följt tidigare UF-företag ge-
nom att studera om de är mer benägna att starta och driva fö-
retag än andra. Wennberg påvisar i sin studie små variationer. 
UF-alumnis är något mer sannolika att starta företag och de 
har en något högre genomsnittlig omsättning än den kontroll-
grupp som ingått i studien.
Idag erbjuder i stort sett alla högskolor utbildningar i entre-
prenörskap. De experiment som gjorts visar dock att dessa 
utbildningar inte har någon direkt effekt på företagandet.
 – Det finns ett uppenbart behov av utvärdering av utbild-
ningssatsningarna, menar Karl Wennberg.
Enligt existerande forskning kan man enligt Karl Wennberg 
konstatera att det är de mest och de minst utbildade som är 
mest sannolika att starta företag.
 Dessutom är utvecklingen i ett företag positivt relaterad 
till utbildningsnivå men erfarenhet är det mest avgörande för 
företagande.
De slutsatser Karl Wennberg drar från studien är:
- UF-verksamheten har betydande positiva effekter för sam-
hällsnyttan.
- Erfarenhet från UF-företagande stärker kvaliteten på fram-
tida företagsstarter.
- Lärandeeffekten är större för kvinnor.
- Det finns ett behov av att utvärdera utbildningsinsatser. 

Maria Berghäll är tidigare UF-företagare och även europamäs-
tare i Ungt entreprenörskap 2005. Hennes viktigaste lärdom 
av UF-företagandet är nytänkande, mod och möjligheten att 
pröva sig fram under skyddade former. Hon fick testa att kän-
na ”vad är det värsta som kan hända”.
 – Jag tror företagande handlar mycket om personlighet 
och uppväxt, sa Maria Berghäll.
 Ulf Spendrup menade att UF har en fostrande och lärande 
funktion.
 – Eleverna får en förståelse för företagens betydelse som 
motor i samhället, sa Ulf Spendrup.
 – Man kan absolut lära sig att bli entreprenör. Samtidigt 
finns det kanske något genetiskt driv. Men det mesta kommer 
från den sociala omgivningen, t ex från föräldrar som driver 
företag, sa Ulf Spendrup.
 Diskussionen handlade bland annat om att skolsystemet 
har svårt att ta hand om ifrågasättande och entreprenöriellt 
tänkande elever, samtidigt som teoretiska kunskaper blir  min-
dre viktiga i samhället. Daniel Lundqvist, biträdande rektor vid 
YBC Nacka gymnasium, framhöll värdet av praktisk erfarenhet.
 – När eleverna är i skarpt läge växer de angelägna egenska-
perna fram, initiativförmåga, idérikedom och problemlösning.
 Moderator Gabriella Ahlström ställde frågan om hur viktig 
möjligheten att tjäna pengar är som entreprenöriell drivkraft.
 – Jag tror det blir viktigare i västvärlden att tillhöra något 
som är större än en själv, även om pengar absolut är en driv-
kraft, sa Daniel Lundqvist. 
 – Man måste kunna tjäna pengar, men så fort man börjar 
göra det kommer det fram andra motivationsfaktorer, sa Karl 
Wennberg.
 – Det som är viktigt är riskbenägenheten. Att man vågar ta 
och kan värdera risker, sa Ulf Spendrup.

Kan man lära sig bli entreprenör? 
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Sedan 2010 är Entreprenörskapsforum Sverigenod 
för Global Entrepreneurship Monitor (GEM), en 
världsomspännande undersökning som mäter en-
treprenöriell aktivitet. Pontus Braunerhjelm, VD 
Entreprenörskapsforum och ledare för det svenska 
GEM-teamet, presenterade under Småföretagsda-
garna de helt färska siffrorna från GEM 2010.

– Efter krisen är pessimismen på 
tillbakagång i de flesta ekonomier, 
speciellt i innovationsdrivna län-
der. Däremot kan man se att den 
entreprenöriella aktiviteten i USA 
fortfarande är på nedgång.
Sverige ligger relativt lågt vad gäl-
ler individers vilja att starta företag 
även vad gäller kvinnligt deltagande 
i den entreprenöriella ekonomin.
– Innovationer är den kanske star-
kaste kraften för att ekonomin ska 

växa och tillväxten öka. Här ligger Sverige hyggligt väl i den 
tredjedel av länderna som är mest innovativa, sa Pontus Brau-
nerhjelm.
 – Traditionellt har dock kvinnors kompetens funnits inom 
områden som varit hårt reglerade och monopoliserade. Det är 
först på senare år dessa börjar öppnas upp.
 I undersökningen visar det sig även att svenska företag har 
relativt blygsamma tillväxtambitioner.
 – En förklaring till det kan vara de jämförelsevis hårda arbets-
marknadsregleringarna i Sverige, menade Pontus Braunerhjelm. 

Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv, konstate-
rade nöjt att Sverige återigen var med i GEM-samarbetet.
 – GEM-resultaten utgör bra och användbara mått. Det vi 
ser är att det går bra för Sverige och att vi är på god återhämt-
ning efter krisen. Men problemen med till exempel hög ung-
domsarbetslöshet kvarstår, sa Stefan Fölster.
Pontus Braunerhjelm höll med om undersökningens betydel-
se och användningsområden.
 – GEM borde utgöra ett politiskt underlag, men siffrorna är 
relativt oexploaterade i Sverige till skillnad från i andra länder.
Enligt GEM 2010 är den entreprenöriella aktiviteten i många 
utvecklingsländer betydligt högre än i Sverige. 
 – Innovationsbenägenhet och kapacitet finns i många för-
hållandevis fattiga länder. Vi måste ha en viss beredskap för 
konkurrensen, sa Pontus Braunerhjelm.
 – Utifrån siffrorna ser det inte ut som om svenska företag 
är speciellt internationellt orienterade. Vi har en stark hem-
mamarknad och det finns en risk att vi slår oss till ro, sa Per 
Adolfsson, VD Microsoft Sverige.
 Det har tidigare talats om jobless growth – att tillväxten 
ökar utan att det skapas nya jobbtillfällen. Frågan är om det 
kommer att prägla även framtida tillväxt, frågade Gabriella 
Ahlström. 
 – Utvecklingen är skakig och vi vet inte var vi befinner oss. 
Men för Sveriges del skulle det förvåna mig om inte tillväxtök-
ningen spiller över i positivism, sa Pontus Braunerhjelm.
 – Vi behöver en brygga mellan forskarvärlden och nyföre-
tagande. Den kunskap som t ex Vinnova pumpar in miljoner i 
måste omsättas till kommersialiserbara produkter och tjäns-
ter på marknaden, sa Charlotte Brogren, GD Vinnova.

sverigelansering av gem 2010
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Entreprenörskapsforum och Tillväxtverkets årliga 
pris till unga entreprenörskapsforskare delades i 
år av Emilia Rovira Nordman och Sara Melén, båda 
verksamma vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Prisutdelningen ägde rum under Småföretagsdagarna där de 
glada pristagarna fick ta emot priset på 50 000 kronor.
 – Stort tack! Vi fortsätter att forska tillsammans och den 
här äran är en stor kick för oss, sa Sara Melén.
 – Vi är inte så entreprenöriella men vi är fascinerade av 
entreprenörer och det är stort för oss att möta dem i vår forsk-
ning, sa Emilia Rovira Nordman.
Prisutdelare var professor Pontus Braunerhjelm, VD för Entre-
prenörskapsforum och ordförande i priskommittén.
 – Sara Melén och Emilia Rovira Nordman bidrar till att öka 
vår förståelse för hur små företag förvärvar kunskap i interna-
tionaliseringsprocessen. De betonar individens roll men visar 
även hur viktigt det är för dessa företag att lära sig av anställda 
och nätverk, sa han.
 Sara Melén och Emilia Rovira Nordman har i sina avhand-
lingar undersökt faktorerna bakom internationaliseringspro-
cessen hos små och nya företag. Framför allt har de stude-
rat så kallade ”born global-företag”, det vill säga företag som 
snabbt efter starten når en internationell marknad. 
Emilia Rovira Nordman och Sara Melén disputerade båda 2009 
och är idag verksamma som forskare vid institutionen för Mark-
nadsföring och Strategi på Handelshögskolan i Stockholm.

I ett avslutande pass reflekterade Spanarna i P1, 
d v s Ingvar Storm, Jessica Gedin, Göran Everdahl 
och Jonas Hallberg, över framtiden, entreprenör-
skap och extrema händelser. Samtliga panelmed-
lemmar är eller har varit egna företagare.
 – Jo, jag är mycket egen, konstaterade Jonas 
Hallberg.
Jessica Gedin stoltserade med tre konkurser och 
Göran Everdahl sammanfattade sitt företagande 
med erkännadet att han är en usel chef och en 
ännu sämre anställd.
I ett mycket underhållande, uppriktigt och under-
fundigt samtal utgjorde de en uppskattad avrund-
ning på årets Småföretagsdagar.

spaning avslutade småföretagsdagarna

50 000 Kronor till ung forsKning om 
”born global-företag”
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Under årets Småföretagsdagar genomfördes 19 
olika workshops under värdskap av 20 samarbetsor-
ganisationer. En mångfald av perspektiv, frågeställ-
ningar och diskussioner, med de små företagen som 
gemensam nämnare, presenterades och diskutera-
des under tre pass. Nedan följer ett axplock.

Upplevelsedrivna marknader - så stärker besöksnäring, kultu-
rella och kreativa näringar varandra var temat för en av Till-
växtverkets workshops.  
 – Nu ska det bli lättare att starta och driva företag inom kultu-
rella och kreativa näringar sa Lars Nyberg, senior adviser, Tillväxt-
verket, och tillade att redan nu arbetar 260 000 personer inom 
turism- och besöksnäringen som omsätter ca 260 miljarder. 
 KK-Stiftelsens workshop var betitlad Så här skapar sam-
arbete mellan företag och forskare tillväxt och sysselsättning. 
Stiftelsens uppdrag, att stärka Sveriges konkurrenskraft avkla-
ras genom att finansiera forskning vid nya universitet och hög-
skolor när näringslivet går in med lika mycket. 
 – Kunskap, kompetens, kontinuitet och kontakter gene-
reras när forskare och företag samproducerar i KK-stiftelsens 
regi, sa Ulf Hall, kommunikationschef, KK-stiftelsen. Det ska-
pas helt enkelt tillväxtmöjligheter.
 Unionen höll en workshop på temat Att bygga det inno-
vativa företaget. Medverkade gjorde Hans Björkman, ekon dr, 
konsult och kreativitetsdoktor, Chalmers, WSP och Unionen, 
som även medverkat i TV8-produktionen Innovatörerna. Han 
menade att kreativitet är en nödvändig men inte tillräcklig fak-
tor för innovation. Det krävs även en förmåga att förverkliga en 
idé. 
 – Det behövs fler och konkurrenskraftiga företag för att 
skapa många och välavlönade jobb, sa Lena Viktorsson Virk-
kala, Unionen. 
 Under sitt pass presenterade IVA projektet Innovation för 
tillväxt, som till viss del är en fortsättning av Globaliserings-
rådets arbete och har till syfte att verka för bättre förutsätt-

ningar och enklare regler för att svenska företag ska kunna nå 
världsmarknaden. Johan Persson, IVA, betonade att de små 
och medelstora företagen svarat för 800 000 nya jobb, medan 
sysselsättningen i storföretagen och den offentliga sektorn 
kontinuerligt minskar. 
 Vid Svenskt Näringslivs workshop, Tillväxt eller tomgång? 
Så rustar vi svensk forskning för framtiden, visade Emil Gör-
nerup hur forskningspolitik, innovation och kommersialisering 
hänger ihop, eller i alla fall bör hänga ihop.
 – Oavsett om FoU är nyfikenhetsdrivet eller styrt mot ett 
tydligt behov, måste kunskapen spridas – och det är bara före-
tagen som kan göra det.
 Vid Exportrådets workshop presenterades bland annat 
Exportutredningen som visar att Sveriges andel av världens 
varuexport minskar, samtidigt som exporten av tjänster ökar.
 – Den största framtida utmaningen är just internationali-
seringen av små och medelstora företag, sa Ari Kokko, Copen-
hagen Business School.
Vidare visar utredningen att det är viktigt att rikta insatserna till 
de företag som vill men inte kan nå ut till exportmarknaden.
 – De som redan finns på exportmarknaden kanske kan 
klara sig utan hjälp, sa Ari Kokko.
 Är vård och omsorg en bransch bland alla andra? Den frå-
gan ställdes på Tillväxtverkets och Tillväxtanalys gemensamma 
workshop. Johanna Essemyr, Tillväxtverket, presenterade en 
undersökning av entreprenörskap och företagande inom vård- 
och omsorgssektorn i och med valfrihetsreformen.
 – Entreprenörskap inom denna sektor har speciella förut-
sättningar men också ett stort behov av innovation och nytän-
kande, sa hon.
 Den största andelen tjänster inom sektorn utförs fortfa-
rande av offentliga producenter och finansieras av offentliga 
medel.
 – En anledning till att man öppnar vård och omsorg för 
konkurrens och valfrihet är att främja kvinnligt entreprenör-
skap, sa Lars Bager Sjögren, Tillväxtanalys.

worKshops

S M Å F Ö R E T A G S D A G A R N A  I  Ö R E B R O  2 0 11



I ett samarbete mellan Entreprenörskapsforum och 
Företagarna arrangerades Företagardagen i direkt 
anslutning till Småföretagsdagarna. I år låg fokus 
på offentlig upphandling och brott mot företag.

Ulrika Dyrke, jurist på Företagarna, gick igenom reglerna i of-
fentlig upphandling och gav tips både till företagen och till 
upphandlare, inför de dryga 50 personer som valde att delta 
under eftermiddagen.
– Det är viktigt som företagare att ha koll på reglerna, för an-
nars är det lätt att missa något och därmed bli diskvalificerad i 
upphandlingen, sa Ulrika Dyrke.
 Eftermiddagen fortsatte med att Ulrik Öhman från Kumla 
kommun gav en praktisk inblick i hur upphandlingar går till i 
praktiken.
 Andra delen av eftermiddagen ägnades åt brott mot före-
tag. Bengt Hedlund, VD Butikerna, informerade om kontant-
hanteringen och det ökande antalet butiksrån och dess myck-
et negativa konsekvenser för företag, företagare och personal. 
Per Geijer,  Säkerhetsexpert på Butikerna,  fortsatte:
 – Dessvärre ökar rånen trendmässigt i Sverige. De sker i 
butiker på grund av att de just nu är enklast att genomföra där, 
vilket är ett stort samhällsproblem.
 Sist ut som talare var Lars Nordfors, chef för Företagar-
nas rådgivning, som berättade om Företagarnas medlems-
rådgivning och vilken typ av ärenden och frågor som kom-
mer till Företagarna.

brott och 
upphandling
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Småföretagsdagarna arrangerades av Entreprenörskapsforum på Conventum i Örebro 26-27 januari 2011.
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